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Det er IKKE tilladt at plukke eller opgrave planter

FARE FOR SKRED
FÆRDSEL PÅ EGET 
ANSVAR
Skred sker hyppigst 
vinter og forår, men kan 
forekomme hele året rundt.
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Signaturforklaring
Offentlig vej
Skovvej, åben for motorkørsel
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Skovspor, sti
Ridesti
Dige
Gravhøj
Løvtræ
Nåletræ
Ager
Eng, mose
Overdrev/Slette/Park
Bebygget område/Have

De lyse farvenuancer
angiver arealer, der er
privatejede.
De mørke farvenuancer
viser arealer, der tilhører
Miljøministeriet.

Information
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Parkering

Restaurant

Picnic
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Primitiv overnatning/lejrplads

Udsigt

Afmærket vandresti

Kridtstien,
Cykel- og vandresti
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Vandreruter
1 Liselund Park, 2,5 km 
Liselund Park er et romantisk haveanlæg fra slutningen af 1700-tallet. Anlagt af 
Antoine de la Calmette som en kærlighedsgave til sin hustru, Lisa. 

Du kan fornemme en særlig stemning i Liselund Park. Den forfinede måde at 
arrangere naturen på, der var populær i slutningen af 1700-tallet: De bløde linjer, 
søerne, de eksotiske træer, de små bygninger. En total arrangeret ”natur”, - helt 
i kontrast til den mere vilde natur på Møns Klint.

Gå en tur rundt i parken, ned omkring Skriversøen, op over Kragehøj og 
tilbage i parken igen. Hvis du har tid, kan du tage strand-turen ned ad trapperne 
gennem Djævlekløften. Du kan også tage på rundvisning i det gamle Liselund 
Slot. Der er opslag om tid og pris på bagsiden af slottet.

Liselund forvaltes af Nationalmuseet, www.natmus.dk. Bemærk på skiltene, 
at der er særlige regler for ophold i parken.

2 Jydelejet, 3,3 km
Jydelejet nord for Klinteskoven er en blød afrundet dal, der med spredte grupper 
af bøge, enebær og andre buske skærer sig ind i landskabet bag klinten. Kreaturer 
har i århundreder afgræsset området og herved fjernet næring og kun pletvist 
tilført lidt igen. Kridtet ligger lige under jordoverfladen, og det betyder, at der 
her findes et meget stort antal forskellige og sjældne planter, bl.a. orkidéer. En 
skøn rute er at gå ned igennem Jydelejet til klintekanten.

Gå videre sydpå langs klintekanten og nyd en storslået udsigt fra Lille Taler 
og resterne af Store Taler, som skred i havet i januar 2007. Følg stien forbi 
Hylledals Slugt, hvor imponerende mængder af ler, sand og kridt hvert år vaskes 
ud med regnen ad den smalle slugt mod stranden. 
 Turen gennem Klinteskoven giver dig ro til at fordøje alle indtrykkene. 
Aborrebjerg er Møns højeste punkt, 143 meter over havet. Her kan du virkelig 
nyde udsigten. Du kan være heldig at se helt til Stevns i nord og Farøbroerne 
og Mønsbroen mod vest. 

3 Havrelukke, 3,0 km
Du kan opleve alt hvad Møns Klint er kendt for på Havrelukke-turen: Skoven, 
overdrevet, klinten, fortidsminderne, blomsterfloret, fuglelivet og freden. 

Start ved Havrelukke picnic-plads og gå ned gennem Grimsdalen. Skoven 
her er såkaldt urørt skov. Der er mange døde træer der står eller ligger, og er 
levested for insekter, mosser og svampe. Allerede i det åbne overdrev ved 
Havrelukke, men også i Grimsdalen, er jordbunden af kridt, og dermed grobund 
for en sjælden flora, bl.a. mange orkidéer. 

Klinten ved Sandskredsfaldet er ikke så stejl som mange andre steder på 
Møns Klint. Men du kan nok finde en plet med god udsigt, hvor du kan sidde 
og nyde livet, – og måske se vandrefalken flyve forbi. Når du kommer op til 
Svantestenen, kan du undre dig over, hvordan den store sten er landet her. 

Det fortælles, at en svensk troldkvinde var arrig over at kristendommen 
bredte sig nordpå, så hun tog en svensk granitsten og slyngede den med sit 
strømpebånd mod Magleby kirke. Stenen ramte kirkens tårn, faldt tilbage og 
landede i Klinteskoven. Og det er ganske vist…

4  Møns Klint, nordlige rundtur til Røde 
Udfald-trappen, 2,7 km

Gå en tur nordpå fra GeoCenter Møns Klint for at 
se klintekantens højeste udsigt med 128 meters 
næsten lodret fald ned til stranden. Tidligere havde 
klintekanten på dette sted form som en stol. Her siger 
sagnet, at Klintekongens dronning sad og skuede ud 
over havet mens Klintekongen var på togt – heraf har 
stedet fået navnet Dronningestolen. 

Fortsæt et par hundrede meter nordpå til Forch-
hammers Pynt. Herfra er udsigten fantastisk. Nordpå 
kan du se flintelagenes foldning i kridtet som bevis for 
istidens opskubning af klinten. Gå videre 100 m nordpå og 
se ”Klintekongens ansigt” som en 10 m høj profil i klinten. På 
vejen til trappen ved Røde Udfald nydes skoven og de  mange 
dejlige udsigtspunkter. På turen tilbage på stranden, går du på store 
banker af aflejrede flintesten. De er alle vasket ud af klinten gennem 
tiden og transporteres nu af vand og strøm nordpå rundt om Møn. På 
stranden har du en oplagt mulighed for at lede efter fossiler og flotte sten.

5 Møns Klint, sydlige rundtur til Grårygtrappen, 2,3 km
Hvis du ønsker at opleve lidt af Møns Klint både foroven og nede på stranden, 
er en tur forbi Gråryg en god idé. Fra GeoCentret går du sydpå ad klintestien, 
forbi resterne af Freuchens Pynt, som faldt i havet i 1998. Når du kommer til 
Sandfaldet og Sommerspirspynten, så nyd udsigten, storheden og stilheden, 
inden du fortsætter. Sommerspiret faldt i havet i 1988, men pynten er stadig 
værd at bemærke, da vandrefalkene ofte sidder her og holder udkig. På stran-
den mellem Grårygtrappen og Maglevandstrappen er der både partier med 
flintesten, blandede vandreblokke, fossiler og sandstrand. Beregn god tid til 
at lede efter fossiler, nyde udsigten og forcere trapperne med hhv. 468 og 
497 trappetrin. 

6 Klintholm Gods og Klinteskoven, 9,0 km
Turen rundt i den private del af Klinteskoven er lang. Men også fyldt med store 
natur- og kulturoplevelser. Du kan vælge at gøre turen kortere ved at gå på 
tværs. Se kortet. 

Turen i Klinteskoven er præget af afvekslende skov af både løv- og nåletræ. 
Det skrappe terræn giver hele tiden nye oplevelser, og der er rige muligheder 
for at studere blomsterflor og fugleliv. 

Husk på, at i den private skov er det kun tilladt at færdes på veje og stier! 
Og fra kl. 6 morgen til solnedgang.

Klintholm Gods har været i familien Scavenius’ eje siden 1798. Også Møns 
Klint og den østlige del af Klinteskoven hørte under Klintholm Gods indtil området 
blev solgt til staten i 1980. 

7  Høvblege, 2,2 km
Høvblege er et pragtfuldt område, hvis du sætter pris på blomster og sommer-
fugle. På de solbeskinnede sydskråninger ligger kridtet helt oppe i jordoverfladen. 
Det betyder, at der her findes et af landets største antal forskellige og sjældne 
planter, også orkidéer. Sommerfuglen 
Sortplettet Blåfugl lever her, - som det eneste sted i Danmark. 

Gå nordpå fra parkeringspladsen. På toppen nydes udsigten ud over 
Østersøen. Fortsæt igennem lågen ved indhegningen og giv dig herefter god 
tid. I foråret og sommeren blomstrer orkidéer og en masse andre smukke 
blomster. Nyd den fortættede stemning mellem de gamle enebærbuske på turen 
forbi Kongens Køkken og op til Kongsbjerg, der med sine 135 meter over havet 
byder på en formidabel udsigt.

Kridtstien 
Cykel- og vandresti mellem Camping Møns Klint og GeoCenter Møns Klint. 
En behagelig tur gennem Klinteskoven, fri for biler og støv. 

Tropstur – Møns Klint
21-23. september
Hej Spejdere
Traditionen tro tager troppen på tur i slutningen af september, 
som startskud til det nye spejderår og de nye patruljer. Årets 
tropstur går i år til Møns klint. Det bliver en weekend fyldt med 
noget af Danmarks flotteste natur, god mad (forhåbentlig over 
bål), vandring og ikke mindst sjov og hyggelige stunder i de nye 
patruljer efter oprykningen! 

Vi skal ligge i lejr i skoven tæt på Møns klint og kommer herfra til at 
gå på opdagelser med forskellige opgaver. 

Vi mødes d. 21. september kl. 17.00 på Bassebjerg og tager sam-
let afsted med bus til Møn, og er hjemme igen d. 23. september kl. 
15.30. 
Tilmelding skal ske via medlemsportalen senest d. 12. september 
(https://gribskovtrop.gulspejder.dk/event/details/i433)
Personlig pakkeliste: 
• Rygsæk – (Du skal selv kunne 

bære dit grej 2-3 km)
• Gode vandresko / støvler (af-

hængig af vejret)
• Dagstursrygsæk
• Drikkedunk
• Spisegrej og viskestykke
• Sovepose
• Liggeunderlag
• Tøj tilpasset vejret
• Vand og vindtæt skaljakke
• Lommelygte/pandelampe

Patruljen medbringer:
• Digitalkamera
• Blok
• Skrive og tegne redskaber
• 1 økse
• 1 sav
• Grydesæt
• Spækbræt
• Grydeskeer og palet
• Opvaske balje, opvaske 

børste, opvaske middel og 
renslet

Danmarks højeste klint
Møns Klint er Danmarks højeste klint. Går du 
mod nord ad stien fra p-pladsen ved Geocen-
tret, kommer du til det højeste punkt – Dron-
ningestolen. Her falder klinten næsten lodret 
de 128 meter ned til stranden. Engang havde 
kanten her facon som en stol. Sagnet fortæl-
ler, at Klintekongens dronning sad i den og 
spejdede efter sin mand, når han var på togt. 
Klintekongen var ifølge folketroen Odins efter-
følger og regerede over Høje Møn
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